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                                               Melkekvalitet og innmålt liter melk 
 

2022 Innmålt melk Elitemelk Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Fett Protein Celletall Bacto 

Februar 6 594 050 98,4 % 1,4 % 0,1 % 0,1 % 4,47 % 3,48 % 147 26 
Mars 7 225 890  98,1 % 1,6 % 0,2 % 0,0 % 4,52 % 3,49 % 136 28 

April 6 989 224 98,5 % 1,3 % 0,2 % 0,0 % 4,54 % 3,48 % 141 24 

SUM 28 157 741 98,0 % 1,8 % 0,2 % 0,0 % 4,50 % 3,48 % 142 26 
          
Tabell 1: Mengde og kvalitet på innmålt liter mjølk til Q-Meieriene avd. Jæren 2022 

 

 
 
 
 
 
Kvalitet april 
Ny måned med over 98% elitemelk, og fett-% kommer over 4,5% på snitt av alle prøver. Vi bruker 
mindre melk i april i forhold til mars. Dette skyldes nok påske men også nedgang i salg av melk.   
 
 
Jordbruksforhandlinger 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nå levert sitt krav i forkant av 
jordbruksforhandlingene.  
Kravet er totalt på 11,6 milliarder kroner, og inneholder blant annet en inntekstvekst på 125.300,- 
i 2023, uavhengig av produksjon. 100.000,- er ment til å redusere gapet mellom bondens inntekt 
og andre grupper i samfunnet.  
Andre punkter i kravet for melkeprodusenter: 

o Målpris for melk økes med 36 øre/liter 
o Driftstilskuddet for kumelk øker med 150.000 kr/foretak 
o Husdyrtilskuddet økes med 1000 kr pr melkeku og 845 pr dyr for andre storfe 
o Økte tilskudd til små- og mellomstore bruk 
o Utmarksbeitetilskuddet økes med 822 kroner pr dyr, og generelt beitetilskudd økes 

med 400 kr/dyr 
o Satsene for distriktstilskudd melk økes med 1 øre/liter i sone C, 3 øre/liter i sone B, D-

F, og 6 øre/liter i sone G-J 
Kravet er også klart på at kvoteordningen for melk skal sikres, ved å øke andelen eid kvote blant 
aktive melkeprodusenter, og senke kvoteprisene, både på leie og kjøp. Det blir spennende å følge 
med når tilbudet kommer torsdag 5. mai kl 12:00. 
 
 
Visning av det nye meieriet for våre produsenter tirsdag 31. mai kl. 13:00 
Det blir offisiell åpning av det nye meieriet fredag 13. mai kl 13:00. Denne dagen kommer kunder, 
ansatte og entreprenører som har bygget meieriet. Vi er stolte av det nye meieriet og vi ønsker 
derfor å invitere inn alle våre produsenter på en egen dag til visning og informasjon tirsdag den 
31. mai kl 13:00. 
 
Påmelding innen 24. mai til Håkon, tlf. 980 36 504 eller e-post: hakon.anda@kavli.no  
 
 

Melkefordeling Q 
April 2022 Jæren Gausdal 
Melk fra egne produsenter 6 989 224 1 461 484 
Kjøp av TINE  726 006 1 119 570 
Til Tine   



 
 

Melketank i varmen 
Det går mot sommer, og det blir varmere i været. Da er det lurt å ta en sjekk på kondensatoren på 
melketanken. Etter vinteren har det gjerne lagt seg på støv og skitt på rillene. Dette gjør at lufta 
ikke går fort nok igjennom, slik at tanken ikke kjøler som den skal. Spyl godt over kondensatoren, 
slik at alt er rent og pent. Da fungerer tanken skikkelig og melka kjøles som den skal.  
Sommeren er også høysesong for aerobe sporer. Ta en titt på innsiden av tanken og kontroller at 
det ikke har lagt seg på belegg på sideveggene. Kjør gjerne kraftvask på både tank og 
melkeanlegg for å forebygge sporer i melka.   
 
 

 
 
 
Rammevilkår for Q 
Q-Meieriene har akkurat fått brev fra Landbruksdirektoratet der de opprettholder vedtaket om  
avslag på videre utbetaling av distribusjonstillegget. Dette tilskuddet har vært på ca kr 50 millioner 
årlig for Q og skal kompensere for ekstra kostnader med å distribuere varer ut til butikk. Tine har 
meieri spredt i hele landet og kort vei fra meieri ut til butikker og direkte distribusjon. Q må sende 
varer fra Jæren til hele landet og får en mellomtransport til distribusjonslager før varer blir pakket 
om og kjørt ut til butikk.  
 
Q-Meieriene har dokumentert vesentilg høyere distribusjonskostnader enn vår konkurrent. Likevel 
mener Landbruksdirektoratet at Q ikke skal få dette tilskuddet lengre. Videre klagegang på dette 
vedtaket skal behandles av LMD (Landbruks- og matdepartementet). Q vil bruke tiden til å gå 
gjennom brevet fra Landbruksdirektoratet og kommentere på underlaget og gå videre for å avklare 
videre prosess med LMD. 
 
Akkurat nå står Q litt i spagaten med kraftig reduksjon i rammevilkår, redusert salg og et nytt 
meieri som vi må få opp i full produksjon. Plansje under viser nedgang på melkesalg og at vi 
prøver å få opp farten på Ymse for å øke omsetning/inntjening i Q. 
 

 


